
 

 

CONDIÇÕES E TERMOS DE USO 

 

 

O Usuário será responsável pela divulgação de seus dados 

pessoais e/ou de terceiros. 

4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Em nenhuma circunstância a ProMinent Brasil, seus 

executivos, diretores, funcionários ou representantes legais 

serão responsabilizados por qualquer dano direto, indireto, 

incidental, resultante de quaisquer: (i) erros, equívocos ou 

imprecisão de conteúdo, (ii) danos pessoais ou materiais, 

de qualquer natureza, resultantes do acesso do usuário, 

uso e fornecimento de informações pelo usuário no website, 

(iii) interrupções ou cessações de transmissão de ou para o 

website, (iv) qualquer bug, vírus, cavalo-de-tróia ou 

similares que possam ser transmitidos para ou através do 

website pelo usuário e/ou por quaisquer terceiros, (v) erros 

ou omissões do conteúdo ou perda ou dano de qualquer 

natureza decorrente do uso de qualquer conteúdo ou e-mail 

enviado, transmitido ou de qualquer outra forma 

disponibilizado através do website, seja por aceitação dos 

Termos de Uso, independentemente do Usuário ser 

alertado sobre a possibilidade de tais danos. 

O Usuário concorda que a ProMinent não será 

responsabilizada por qualquer conduta difamatória, 

ofensiva ou ilegal a terceiros e que o dano resultante 

daquela conduta recairá inteiramente sobre o usuário. 

A ProMinent Brasil compilou as informações detalhadas 

fornecidas neste site de fontes internas e externas, com 

diligência profissional. O único intuito das informações 

constantes do site é apresentar a ProMinent Brasil e os 

seus produtos e serviços. Considerando-se que existe a 

possibilidade de eventual inexatidão ou desatualização das 

informações publicadas no site, recomendamos que o 

usuário cheque qualquer informação que obtiver no site 

antes de utilizá-la de qualquer forma.  

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Usuário concorda que: (i) a sede do website será 

considerada exclusivamente aquela localizada na cidade de 

São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Brasil; os 

Termos de Uso serão regidos pelas leis brasileiras, 

independentemente dos princípios de conflitos de leis.  

Qualquer reclamação ou controvérsia entre o usuário e a 

ProMinent Brasil decorrente do uso do website será 

dirimida por tribunal competente localizado na comarca de 

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. Se qualquer dos 

dispositivos destes Termos de Uso for considerado inválido 

por tribunal competente, a invalidade de tal dispositivo não 

afetará a validade dos demais, que permanecerão 

integralmente válidos e em vigor. 

 

ProMinent Brasil 

Rua Alfredo Dumont Villares, 115, Taboão 

São Bernardo do Campo - São Paulo - Brasil 

CEP 09672-070 

1. CONDIÇÕES DE USO  

O acesso e o uso do site estão sujeitos às condições aqui 

estipuladas. Caso não haja concordância com os termos e 

condições previstos no presente documento, sugerimos 

que não utilize a nossa home page. 

O acesso ao nosso site significa que você concordou com 

a condições previamente estipuladas para utilizá-lo.  

Este site foi desenvolvido pela ProMinent Brasil e é por ela 

administrado. 

A ProMinent Brasil se reserva no direito de tirar de 

circulação ou fazer modificações parciais ou totais neste 

site ou nos Termos e Condições, sem a necessidade de 

qualquer aviso prévio. Portanto, releia sempre o presente 

documento a fim de se certificar se não houve nenhuma 

alteração desde a sua última visita ao nosso site. 

O Website destina-se a usuários maiores de 18 anos.  

2. PERMISSÕES E RESTRIÇÕES 

O Usuário concorda em não distribuir para e por qualquer 

meio, qualquer parte do Website sem a autorização prévia 

da ProMinent Brasil 

O Usuário concorda em não alterar qualquer parte do 

Website. 

O Usuário concorda em não acessar o conteúdo do 

Website por qualquer tecnologia que não as páginas do 

próprio Website ou de outro meio não autorizado pela 

ProMinent. 

O Usuário concorda em não usar o Website para qualquer 

finalidade comercial, sem a autorização prévia e expressa 

da ProMinent Entre os usos comerciais proibidos estão a 

revenda do acesso ao Website com o intuito de obter 

receita com publicidade ou assinatura, e qualquer outro 

uso que resulte em concorrência ou perda de mercado 

para a ProMinent. 

3. USO DO CONTEÚDO DO WEBSITE 

O conteúdo, sem se limitar ao texto, software, scripts, 

imagens, fotos, sons, músicas, vídeos, características 

interativas e afins, marcas registradas, marcas de serviço 

e logos ali contidos, são de propriedade da ProMinent 

Brasil ou licenciados ou autorizados para a ProMinent 

Brasil ou para o Grupo ProMinent, estando protegidas por 

direito autoral e de propriedade industrial. O conteúdo não 

pode ser descarregado, copiado, reproduzido, distribuído, 

transmitido, exibido, mostrado, vendido, licenciado, ou 

explorado para qualquer que seja a finalidade, sem o 

consentimento prévio dos respectivos proprietários. 

O Usuário concorda em não copiar ou distribuir qualquer 

parte do conteúdo. 

O Usuário concorda em não fraudar, desativar ou de 

qualquer forma interferir em características relacionadas à 

segurança do Website ou que evitem ou restrinjam o uso 

ou a cópia de qualquer conteúdo ou imponham limitações 

sobre o uso do website ou de seu conteúdo. 

 

 


